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به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق : 

حجم قاچاق پوشاک 2/4 میلیارد دالر برآورد شد

برندهای ملی برای رقابت با برندهای غول خارجی 
نیاز به حمایت های منطقی و کافی دارند

 بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس،  حمیدرضـا دهقانی نیـا بـا بیـان 
اینکـه حجـم کل قاچـاق وارداتی به کشـور  سـاالنه 12/5 میلیارد 
دالر اسـت، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا این رقـم برچیده 
نمی شـود، گفـت: بـرای برچیـده شـدن قاچـاق برنامـه منظـم و 
سـنجیده بـا همـکاری همه دسـتگاه های مسـئول الزم اسـت که 
بـدون جوزدگـی باید در مبـارزه با کاالی قاچـاق و حمایت از تولید 
داخل انجام شـود، سـوخت و پوشـاک از اقالم مهم قاچاق اسـت.

وی در مـورد میـزان قاچـاق پوشـاک گفـت: حجـم کل پوشـاک 
مصرفـی در کشـور سـاالنه 8 میلیارد دالر اسـت که میـزان تولید 
داخـل 5/6 میلیـارد دالر برآورد می شـود و حـدود 2/4 میلیارد دالر 
برآورد حجم پوشـاک و نسـاجی اسـت که به صورت قاچاقی وارد 

می شود.  کشـور 
بـه گفتـه  سـخنگوی سـتاد مرکزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، 
از دیگـر اقدامـات در مقابلـه بـا قاچـاق ایـن اسـت کـه در قالـب 

با وجود آنکه صنعت نساجی در کشورهای مختلف، به عنوان بخش 
اشتغال زا و ارزآور به شمار می آید، این صنعت در ایران مورد بی مهری 

قرار گرفته است.
محمدحسن تبریزیان دبیر اتاق تعاون استان اصفهان در جلسه کمیته 
صنعت نساجی و پوشاک بخش تعاون گفت: صنعت نساجی در ایران 
متناسب با مزیت های نسبی آن در کشور، مورد توجه قرار نگرفته 
است. نیروی کار ارزان، منابع ارزی ارزان قیمت، نیروی تحصیلکرده، 
موقعیت مکانی مناسب، بازار گسترده داخلی و منطقه ای و بسیاری 
موارد دیگر، همگی از مزیت های کشور در این وادی به شمار می آید 

که از آنها غافل هستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران، تبریزیان با اشاره به 
قدمت و سابقه طوالنی صنعت نساجی در کشور، بررسی مشکالت 
این حوزه و یافتن راهکارهای الزم برای حل آنها را اقدامی ضروری 
دانست و تصریح کرد: این صنعت ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال 
پایدار دارد. در سطح دنیا صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع 
پرسود و اشتغال زا شناخته می شود اما در ایران به ظرفیت های این 
صنعت توجه الزم نمی شود. وی گفت: با توجه به وجود شورای 
گفت وگوی فعال در استان و روابط سازنده ای که بین اتاق تعاون 
ایران و دولت محترم وجود دارد، می توان از پتانسیل های این بخش 

برای پیگیری و رفع موانع قانونی در صنعت نساجی استفاده کرد.
 دبیر اتاق تعاون ضمن اعالم آمادگی برای آسیب شناسی وضعیت 
صنعت نساجی گفت: در این حوزه تشکل های فعال می توانند به 
کمک اتاق تعاون بیایند تا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت این 
صنعت انجام شود. زمانی که مشکل و چالش موجود را ریشه یابی 

کنیم، می توانیم راهکارهای مناسبی برای آن ارایه دهیم.
 مدیران تعاونی های نساجی و تولید پوشاک نیز در این جلسه به 
بیان مشکالت و دیدگاه های خود پرداختند. فعاالن این صنعت، روند 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط صنعت را یکی از معضالت 
این بخش مانند سایر حوزه های تولیدی عنوان کرده و اعالم داشتند 
دولت باید اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را اصالح کند چراکه 
را  مالیات  این  تولیدکننده  به جای مصرف کننده،  در حال حاضر 

می پردازد.
 فعاالن مذکور یادآور شدند، متاسفانه در ایران قاچاق پوشاک در 
سطح گسترده ای اتفاق می افتد، سوال اینجاست که چرا دستگاه های 
مسئول مانع این حرکت مخرب نمی شوند؟ تجربه نشان داده که 
برخوردهای قهری و کنترلی در جلوگیری از قاچاق کارساز نیست 
اما همچنان از این روش های منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق 
ارز  تخصیص  عدم  همچنین  صنعتی  فعالین  می شود.  استفاده 
مبادالتی به ماشین آالت صنعتی، اجرای نادرست قانون مشاغل 
سخت و زیان آور، باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی و بی توجهی 

به مشوق های صادراتی را از دیگر معضالت این عرصه دانستند.
 فعاالن این حوزه از روند فعالیت پتروشیمی ها در تامین مواد اولیه 
موردنیاز صنعت نساجی کشور انتقاد کردند و در عین حال وضعیت 
بازار داخلی را نامناسب خواندند و راهکارهایی از جمله کاهش تعرفه 
مواد اولیه خام پایه، اجرای کامل قانون مالیات های مستقیم، استمرار 
مبارزه با قاچاق پوشاک، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، اجرای 
صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور و پیوستن به سازمان تجارت 

جهانی را مطرح کردند.

در راسـتاي بهره منـدي از نقطـه نظرات فعالیـن اقتصادي و افـراد دارای 
تجربـه در بخـش خصوصـي و تعاونـي و بـه منظور بررسـي چالش ها و 
مشـکالت اقتصادي کشـور، جلسـه اي با حضـور وزیر امـور اقتصادی و 
دارایـی، مدیـر کل امور اقتصادی و دارایی خراسـان رضـوی، نمایندگان 
بخش خصوصي و روسـاي اتـاق اصناف، اتاق بازرگانـي، صنایع، معادن 

وکشـاورزی، اتـاق تعـاون، خانـه صنعت و معـدن، انجمن قطعه سـازان 
خودرو، اتحادیه صادر کنندگان و انجمن مدیران صنایع اسـتان خراسـان 
رضـوي در محـل اداره کل امـور اقتصـادي و دارایـي خراسـان رضـوی 
برگـزار شـد. آنچه ذیـاًل می خوانید متن سـخنرانی مهنـدس رضا 
حمیدی- عضـو هیئت مدیره انجمن صنایع نسـاجی ایـران- در 
ایـن نشسـت می باشـد کـه چنـدی پیـش در محـل سـازمان امور 

مالیاتی شـهر مشـهد برگزار شـده است.
»صنعـت نسـاجی کشـور بـه صـورت ماشـینی، قدمتـی حـدود 120 
سـاله دارد. از نظـر اشـتغال رتبـه دوم کشـور بـا حـدود 400 هـزار نفـر 
)16 درصـد اشـتغال صنعتی کشـور( را با تعـداد 9800 واحـد تولیدی در 
بیـش از 15 رشـته تخصصـی مانند ریسـندگی پنبه ای، پشـمی و الیاف 
مصنوعـی، الیاف سـازی اکرلیک، پلی اسـتر و نایلـون، بافندگـی تاری و 
پـودی، بافندگی کشـباف، رنگـرزی الیاف، نـخ و پارچه، تکمیـل، چاپ، 
موکـت نمـدی، موکت تافتینگ، فرش ماشـینی به خود اختصـاص داده 
اسـت و در کنار صنعت نسـاجی ماشـینی، صنعت نساجی دسـتی نیز با 
ادامه در صفحه 2

کارهـای اقتصـادی بایـد انجـام شـود و نمی تـوان همه قاچـاق را 
بـه یـک روش مدیریـت و مقابلـه کرد، بلکـه هر موضـوع قاچاق 
بایـد بـه صورت اقتضایی در سـتاد مبـارزه با کاالی قاچـاق و ارز و 
بـا همـکاری دسـتگاه های مربوطه بـه صورت تخصصی بررسـی 
و سـنجیده شـود و هماهنگـی بین دسـتگاه های مربوطـه و اقدام 
مقتضـی انجـام شـود. به گفتـه دهقانی نیا، بـرای مقابله بـا قاچاق 
پوشـاک بایـد برندهـای محـرز قاچاق از سـطح شـهر جمـع آوری 
شـود کـه طبق برنامه این سـتاد از اول دی مـاه تابلوهای برندهای 

خارجـی قاچـاق از سـطح تهـران جمع آوری می شـود.
دهقانی نیـا در مـورد قاچـاق کاال از مناطـق آزاد تجـاری، گفت: در 
مناطـق آزاد بسـتگی بـه نـوع سیاسـت گذاری و اسـتفاده تجـاری 
تفـاوت می کنـد و بـه همیـن دلیـل برخـورد بـا قاچـاق از مناطق 
آزاد بـا همـکاری دبیرخانه شـورای عالی مناطـق آزاد و با توجه به 
ادامه در صفحه 3

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان: 

صنعت نساجی در ایران مورد 
بی مهری قرار گرفته است

مدیركل سازمان توسعه تجارت خبر داد:

 تجارت ترجیحی ایران و هند تا یک ماه دیگر نهایی می شود

ادامه در صفحه 3

مدیـرکل دفتر آسـیا و اقیانوسـیه سـازمان توسـعه تجارت ایـران گفت: 
مذاکـرات تجـارت ترجیحـی ایـران و هنـد نهایی شـده و فقـط مراحل 
تکمیلـی ایـن موافقت نامـه باقیمانـده کـه تـا یک مـاه آینـده عملیاتی 

می شـود. 
سـید مجتبـی موسـویان افـزود: بر اسـاس مذاکـرات انجام شـده، 80 تا 
100 قلـم کاال از هـر طـرف مشـمول تخفیف هـای تعرفه ای می شـود.

مدیرکل دفتر آسـیا و اقیانوسـیه سـازمان توسـعه تجارت ایران ادامه داد: 
تعرفه هـای ترجیحـی بـر کاهش قیمت تمام شـده کاال در کشـور هدف 
تأثیرگـذار اسـت؛ وقتـی تعرفـه گمرکـی یـک کاال به جـای 10 درصد، 
پنـج درصد محاسـبه شـود، آن کاال نسـبت به کاالهای دیگـر رقابتی تر 
می شـود؛ بنابرایـن، تعرفه های ترجیحی، شـرایط را بـرای حضور کاالها 

تصحیـح تیتر خبر: بدینوسـیله ضمـن پـوزش از خوانندگان محتـرم تیتر خبر مندرج در شـماره 447 همین سـتون 
تحـت عنـوان »تخصیـص 1 میلیارد و 100 میلیون دالر برای توسـعه صنعت نسـاجی و پوشـاک تا پایـان هفته« به  

»تخصیـص 1 میلیـارد و 100 میلیون دالر برای توسـعه صنعت نسـاجی و پوشـاک« تصحیـح می گردد.
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ادامه از صفحه 1

نشست مزبور راس ساعت 14 در 25 آذرماه و با یاد و نام خداوند متعال 
با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن تشکیل گردید 
و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و نسبت به برخی از آنها اتخاذ 

تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزارو سومین نشست هیات مدیره انجمن مورخ 

97/09/18 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- گزارش بررسی و پیگیری اهم مصوبات هیات مدیره جدید انجمن 
از تاریخ 97/4/24 تاکنون بصورت مکتوب در اختیار هیات مدیره قرار 
گرفت و گزارش خالصه آن توسط مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید .
3- درخصوص تامین هزینه های ضیافت 29 آبان ماه به مناسبت 
هزارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در اتااق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصوب گردید پیرو پیشنهاد 
مطروحه در جلسه 97/8/6 هیات مدیره، هر یک از اعضای محترم 
هیات مدیره مبلغی بعنوان همت عالی به حساب انجمن واریز فرمایند . 
4- درخصوص موضوع بررسی و تصویب نهائی مبلغ حق عضویت و 
تسهیل شرایط عضویت در انجمن )با توجه به شرایط موجود( بحث 
و تبادل نظر بسیاری شد و در جمع بندی موضوع شرایط عضویت به 

شرح ذیل بتصویب رسید : 
1- احراز هویت متقاضی عضویت از طریق روزنامه رسمی و مدارک 

قانونی شخصیت حقوقی 
2 -  پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

3 - حداقل سرمایه ثبت شده پنجاه میلیون تومان یا حداقل بیست نفر 
پرسنل در لیست بیمه شرکت متقاضی . 

همچنین با عنایت به مفاد اساسنامه مصوب شد تا تعیین حق عضویت 
که از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی  می باشد در اولین 

مجمع عمومی آتی بررسی شود . 
شرکت  نماینده  آزلباز  خانم  با  مورخ 97/9/25  جلسه  گزارش   -5
کارخانجات  محصوالت  نقل  و  حمل  نحوه  درخصوص  دموتکس 
شرکت کننده در دموتکس توسط آقای مهندس فرهی ارائه گردید 
که بنابر اظهارنظر خانم آزلبار امکان حمل محصوالت به مقصد هانوفر 
فراهم شده است و همچنین درخصوص ارسال اسناد توسط پست 
DHL و آرامکس با عنایت به محدودیت های پس از تحریم مقرر 
شد که شرکتهای غرفه گذار از طریق کشورهای همسایه اقدام کنند 
همچنین مقرر شده است که هماهنگی هائی درخصوص موضوع 
نشست مشترک با مدیر برگزاری دموتکس، حفاظت فیزیکی و امنیتی 
از غرفه ها و همچنین اخذ ویزای شرکتهای غرفه گذار  صورت پذیرد . 
هیات  جلسه  از  مختصری  گزارش  حمیدی  مهندس  آقای   -6
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سخنرانی 

آقای توالیی در این جلسه ارائه فرمودند . 
7- مصوب شد که جوابیه ای برای روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به 
مطلب نایب رئیس انجمن قطعه سازان صنعت خودرو تحت عنوان  

خودروسازی، نساجی نشود تهیه گردد.
8- مقرر شد تا برنامه اجرائی دبیرخانه درخصوص موضوع افزایش 
اعضاء طی سه ماهه پایانی سال در جلسه هیات مدیره مطرح گردد . 

9 - مقرر شد تا گزارشی از مطالبات مربوط به آگهی های مجله دنیای 
نساجی در جلسه آینده هیات مدیره مطرح گردد.

10- جلسه در ساعت 16:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 
خاتمه یافت . 

عدم حضور آقایان:  مهندس محمدجعفر شهالیی، اکبر لباف، دکتر 
کاردان، محمدرضا مقدم، عبدالحسن اخوان مقدم 

حاضرین: مهندس علی فرهی، مهندس رضا حمیدی، دکتر محمدعلی 
عامری، مهندس حسن نیلفروش زاده، دکتر علیمردان شیبانی، محسن 
آهنگریان، دکتر شاهین کاظمی، سید رضا الجوردی، مهندس عباس 
مقصودی، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، سیدجعفر حسینی و 

مهدی ضابطی

خالصه مذاکرات هزار و چهارمین نشست 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي ایران

قدمتـی چندین هزار سـاله و اشـتغالی بیـش از 50 تا 70 هـزار نفر در 
بخش هـای ریسـندگی، بافندگـی، چـاپ و تکمیـل و نیـز نمدمالی در 
یـزد، اصفهـان و برخی نقاط دیگر کشـور و صنعت نسـاجی ماشـینی 
عمدتـاً در شـهرهای اصفهـان، کاشـان، یـزد، زنجـان، قزویـن، البرز، 

رشـت، سـمنان، مشـهد و... پراکنده می باشـند.
سـرمایه گذاری در صنعـت نسـاجی ماشـینی کشـور حـدود 90 هـزار 
میلیـارد معـادل 5 درصد سـرمایه گذاری صنعتی کشـور اسـت. ناگفته 
نمانـد کـه ایـن صنعـت جـزوء کـم سـرمایه بر ترین صنایـع بـرای 

اشـتغال یـک نفـر می باشـد بـه خصـوص در بخـش پوشـاک
مواد اولیه صنعت نساجی:

1- پنبـه: تولیـد پنبـه حـدود 50 هزار تن اسـت که در دهـه 50 و 60 
تولیـد تـا 300 هـزار تـن نیـز داشـته ایم. کیفیت پنبـه ایران متوسـط 
می باشـد و کسـری پنبـه مورد نیـاز - بیـش از صد هزار تن در سـال- 

از سـایر کشـورها مانند تاجیکسـتان، ازبکسـتان و... تأمین می شـود.
2- پشـم: پشـم تولیـد داخل از نظر کیفی، متوسـط و عمدتـاً در تولید 
پارچه هـای پشـمی غیرظریـف مصرف می شـود و بـرای تولیـد انواع 
فاسـتونی و مـوارد مشـابه، نیاز به پشـم باکیفیـت بهتر و طـول الیاف 
بیشـتر می باشـد کـه بـه صـورت الیـاف تاپـس و نخ پشـمی از سـایر 

کشـورها مانند اسـترالیا، نیوزلنـد و .غیره وارد می شـود. 
3- الیاف و نخ مصنوعی:

پلی اسـتر: بـه صورت الیـاف و نخ ریسـیده یا فیالمنت و خوشـبختانه 
بیـش از نیـاز داخلـی تولید و مـازاد آن صادر می شـود.

الیـاف اکرلیـک: تولیـد داخلـی آن کم اسـت و بیـش از 90 درصد نیاز 
واحدهـا از خارج کشـور تأمین می شـود.
نخ های متفرقه که عمدتاً وارداتی هستند.

* صادرات:
صـادرات صنعت نسـاجی ایران حـدود 900 میلیون دالر اسـت که در 
سـند چشـم انداز بیسـت سـاله در سـال 1404 معـادل 3 میلیـارد دالر 
پیـش بینـی شـده اسـت. ناگفتـه نماند کـه گسـترش صـادرات به 3 

فرایند بسـتگی دارد:
1-کیفیت

2-قیمت رقابتی
3- پرداخـت سـریع جوایـز صادراتـی و افزایـش مقـدار آن. ضمنـاً در 
کنـار حمایـت از صادرات بـه صنایعی که تولیداتشـان باعث جلوگیری 
و عدم نیاز به واردات کاالی مشـابه اسـت، نیز توجه و حمایت شـود.

*واردات:
آمـار رسـمی واردات کاالی نسـاجی 1/5 میلیـون دالر و آمـار قاچاق 

حـدود 3 میلیارد دالر اسـت.
*ماشین آالت:

سـهم ماشـین آالت سـاخت داخـل کمتـر از 10 درصد اسـت. با توجه 
بـه رشـد تکنولـوژی و نوآوری هـای بیـش از 90 درصـد دسـتگا ه ها 
سـاخت خارج کشـور اسـت و عمدتاً از آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، 

بلژیـک و در سـال های اخیـر مقـداری هـم از چین وارد می شـود.
*نوسازی:

نوسـازی هسـتند. هـم   نیازمنـد  نسـاجی کشـور  واحدهـای  اغلـب 
اکنـون حـدود 10 تـا 15 درصد واحدهای نسـاجی کشـور با اسـتفاده 
از مدرن تریـن ماشـین آالت روز، تأسـیس یـا مجهـز شـده اند. بدیهی 
اسـت نوسـازی و بکارگیـری دانـش و تکنولـوژی روز موجب کاهش 
مصـرف انـرژی، آب، نیـروی انسـانی، قیمـت تمـام شـده و بهبـود 

کیفیـت و بهـره وری می شـود.
* مشکالت و پیشنهادات:

1- نیـاز بـه سـرمایه در گـردش بـه خصـوص پـس از تضعیـف اخیر 
پـول ملـی بـه  2 تـا 3 برابر افزایـش یافته اسـت، لذا ارائه تسـهیالت 

بـا نرخ مناسـب ضـروری بـه نظر می رسـد.
2- قاچـاق گسـترده آسـیب زیـادی خـارج از تحمـل بـه بخش های 
مهمـی از ایـن صنعـت به خصـوص پوشـاک تولید داخـل می زند. هر 
یـک میلیـارد دالر قاچاق حـدود 8 هزار فرصت شـغلی جوانـان ایران 
زمیـن را ضایـع و فسـاد را گسـترش می دهد. حجم قاچـاق بین 15 تا 
20 میلیارد دالر تخمین زده می شـود و واردات چمدانی همراه مسـافر 

نیـز آن را به شـدت افزایـش می دهد.
3- واردات رسـمی کاالی مشـابه سـاخت داخلـی کـه می تـوان بـا 

کنتـرل خردمندانـه و ملی گرایانـه، ارزهـای گرانبهـای خـود را صرف 
واردات کاالی غیرضـروری و یـا لوکـس ننمایـم. در چنیـن شـرایط 
سـختی ایـن وطن پرسـتی نیسـت کـه ویتریـن برخی فروشـگاه های 
مـا، نمایشـگاه توسـعه و تشـویق مصـرف کاالهـای خارجی باشـد. 

4- عدالـت مالیاتـی: مالیـات بر اسـاس عدالـت باید از همه اخذ شـود 
حتـی از مالیـات گریـزان و مالیـات معافان تا فشـار مالیاتـی بر دوش 

صنایـع و سـایر اقشـار جامعه قدری کاهـش یابد.
5- مالیـات بـر ارزش افـزوده باید مانند اکثر کشـورها از مصرف کننده 
نهایـی اخـذ شـود نـه از صنعتگـر. صنعتگـر نبایـد گاو شـیرده دولت 

باشد.
6- صنایـع کشـور بـرای ایجـاد توسـعه، نوسـازی و رشـد تکنولوژی 

نیازمنـد تسـهیالت کافـی با نرخ مناسـب هسـتند.
7- مطالبـات بخـش خصوصـی از دولت و سـازمان های وابسـته اواًل 
بـه سـرعت پرداخت شـوند، ثانیـاً همان طور کـه دولـت مطالبات خود 
را از بخـش خصوصـی با سـود و جریمه دیرکرد می گیـرد، بدهی خود 

را نیـز با سـود و جریمـه دیرکـرد پرداخت نماید.
8- بـرای اجـرای صحیـح مصوبـات و قوانیـن توسـط سـازمان های 
اجرایـی، دولـت و قوه قضائیه اهتمام بیشـتری ورزند. آیـا در حکومت 

اسـالمی عملکـرد غیـر از این مجاز اسـت؟
9- قانون ذی نفع واحد را لغو نمایید. غیرمنصفانه و آزاردهنده است.

10- بـرای حفظ واحدهای صنعتی رسـمی و اسـتاندارد کـه مالیات و 
عـوارض گوناگـون خود را پرداخـت می نمایند، با واحدهـای زیرپله ای 

و غیراسـتاندارد برخـورد جدی بفرمایید.
11- بـرای رسـیدگی و حـل و فصـل مشـکالت گسـترده صنایـع با 
بانک هـا کارگـروه یـا کمیته هـای بـا اختیـارات کافـی تعییـن گـردد. 
26درصـد مشـکالت مطرح شـده در سـتادهای تسـهیل، مشـکالت 

اسـت. بانکی 
12- بـرای رسـیدن به رشـد اقتصـادی 8 درصدی کـه از اهداف مهم 
سـند چشـم انداز بیست سـاله کشـور اسـت، رشـد بهره وری ضروری 

می باشد.
13- همـه روزه بخـش عظیمـی از سـرمایه و ثروت های ملی کشـور 
بـه صـورت مـواد خـام و نیـم سـاخته از کشـور خـارج می شـود در 
صورتی کـه نیـاز مبـرم بـه افزایـش و حفـظ اشـتغال و حفـظ ارزش 

افـزوده در داخل کشـور اسـت.
14- اجبـار صادرکننـده بـه ارائـه ارز حاصـل از صادرات با نـرخ نیما، 
تجـاوز بـه حقـوق صادرکننـده و موجب کاهـش صـادرات و افزایش 
قاچـاق می شـود. صادرکننـده فقـط بایـد معـادل ارز نیمایـی دریافتی 

بـرای تولیـد را مرجـوع نماید.
15- کاهـش نـرخ بیمـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی از 23 درصـد به 
10 درصـد موجـب توانمندی و رشـد صنعت می شـود. مابقـی آن را از 

محـل مبـارزه بـا دزدی های میلیـاردی تأمیـن فرمایید.
16-برندهـای ملـی بـرای رقایـت بـا برندهای غـول خارجـی نیاز به 

حمایت هـای منطقـی و کافـی دولـت و قـوه قضائیـه دارند.
17- اعـالم اخیـر وزارت صنایـع )وزیـر سـابق( در انتقـال صنعـت 
پوشـاک کشـور بـه روسـتاها، خیانـت بـه صنعـت پوشـاک کشـور و 

موجـب شـادمانی صنعـت پوشـاک ترکیـه و چیـن می شـود.
18- امـروز مفهـوم اسـتقالل، فقط حفـظ مرزهای جغرافیایی کشـور 
نیسـت. در حالی کـه بـه مرزهـای اقتصـادی مـا دوسـتان عزیزمـان 

ترکیـه و چیـن تجـاوز نموده اند.
19- بـرای جلوگیـری از فـرار سـرمایه ها و مغزهـا از ایـران زمین که 

در جهـان رتبـه اول را کسـب کرده ایم، چاره اندیشـی شـود.
شـود؛  حاصـل  بیشـتری  سـود  کـه  مـی رود  جایـی  سـرمایه   -20
از سـود  بیـش  فعالیت هـای تجـاری و داللـی  تـا زمانی کـه سـود 
تالش هـای تولیـدی باشـد، گسـترش کارآفرینـی در جامعـه کنـد 

خواهـد بـود.
21- اختیارات اسـتانداران و مدیران کل را افزایش دهید. در اسـتان ها 

افراد شایسـته، سـالم و مدبر کمتر از مرکز نیستند.
تو ای نازنین میهن ای خاک پاک *** ز انوار حق چهره ات تابناک

ز مهر تو داریم سري پر ز شور *** بسازیم لحظاتت با غرور
جهان تا جهان است آباد باش *** بر و بوم مردان آزاد باش

به صبح درخشان که آرد امید *** ز دل تیرگی ها کنیم ناپدید«

برندهای ملی برای رقایت با برندهای غول خارجی 
نیاز به حمایت های منطقی و کافی دارند
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در دیگـر بازارها فراهـم می کند.
موسـویان بـا یـادآوری اینکه در تجارت ترجیحـی فقط یک طرف منتفع 
نمی شـود، گفـت: در مذاکـرات انجام شـده با هندی هـا، کاالهایی که از 
تعرفـه ترجیحی برخوردار می شـوند مشـخص شـده و درصد تخفیف ها 

نیـز در مذاکره نهایی تعیین خواهد شـد. 
وی اضافـه کـرد: از بیـن کاالهـای صادراتـی ایـران بـه هنـد »از جمله 
کـود اوره، متانـول، پروپـان، قیر، آهن، بوتان، پسـته و خرما« و کاالهای 
صادراتـی هنـد به ایران »شـامل برنج، چای، الکترودهـای زغالی، کاغذ، 
اکسـید آلومینیـوم، مکمل هـای دارویی و کنجـد« تعدادی در فهرسـت 
تعرفه هـای ترجیحـی قـرار گرفته اسـت که بعـد از امضـای تفاهم نامه، 
اعـالم خواهـد شـد. به گـزارش ایرنا، سـفیر هنـد در تهـران پیش ازاین 
اعـالم کـرده بود: مسـئوالن عالی رتبه ایـران و هند به تفاهم رسـیده اند 

مدیركل سازمان توسعه تجارت خبر داد:

 تجارت ترجیحی ایران و هند تا یک ماه دیگر نهایی می شود
کـه یـک موافقت نامه تجـارت ترجیحی بـا یکدیگر امضا کننـد که این 
مسـئله به زودی با سـفر هیات ایرانی به هندوسـتان، به نتیجه می رسـد.

حجـم مبـادالت تجاری ایران و هند در سـال میالدی گذشـته )2016(، 
4 میلیـارد و 477 میلیـون دالر بـود کـه 2 میلیـارد و 587 میلیـون دالر 
سـهم صـادرات ایران و یک میلیـارد و 890 میلیون دالر سـهم صادرات 

هند بوده اسـت.
کـود اوره، متانـول، میعانـات گازی، آمونیـاک بـدون آب، اتیلن گلیکول، 
قیر، پلی کلروروینیل، پروپان مایع شـده، سـرب تصفیه شـده و تولوئن از 
مهم تریـن اقـالم صادراتـی به هندوسـتان به شـمار مـی رود. در مقابل، 
برنـج، اکسـید آلومینیـوم، چـای، خطـوط راه آهـن، الکترودهـای زغالی، 
الیـاف سـنتتیک و دانـه کنجد از مهم ترین اقـالم وارداتی از هندوسـتان 

است.

ادامه از صفحه 1

نماینـدگان مجلـس سـازمان امـور مالیاتـی را موظـف کردند 
طـی فرایندی مشـخص دو برابر مالیات پرداختی کسـانی که 
از فروشـندگان مجهـز به پایانه فروشـگاهی خریـد می کنند را 

بـه آنها مسـترد کند.
نماینـدگان مجلس با مصوبـه اخیر خود سـازمان امور مالیاتی 
را موظـف بـه تشـویق مشـتریان فروشـگاه های مجهـز بـه 

صنـدوق مکانیـزه فـروش کردند.
نمایندگان در نشسـت علنی دیروز و در جریان بررسـی الیحه 
نحوه اسـتفاده، نگهـداری و نظارت بر پایانه های فروشـگاهی 
)صنـدوق مکانیـزه فـروش( بـا مـاده 18 ایـن الیحه بـا 163 
رأی موافـق، 25 رأی مخالـف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

بـر اسـاس ایـن مـاده؛ به منظـور تشـویق مصرف کننـدگان 
از  را  خـود  خریدهـای  کـه  حقیقـی(  )اشـخاص  نهائـی 
فروشـندگان مجهـز بـه پایانه فروشـگاهی و از طریق شـبکه 
پرداخـت بانکـی انجام می دهند، سـازمان موظف اسـت از هر 
10 صورتحسـاب الکترونیکـی صـادر شـده توسـط پایانه های 
قرعه کشـی  به صـورت  را  صورتحسـاب  یـک  فروشـگاهی 
برخـط انتخـاب کرده، دو برابـر مبلغی را که خریدار بر اسـاس 
آن صورتحسـاب به عنـوان مالیـات بـر ارزش افـزوده پرداخت 

کـرده اسـت را به حسـاب بانکـی وی مسـترد کنـد.
طبـق  سـازمان،  جـاری  وصولـی  محـل  از  مزبـور  جوایـز 
دسـتورالعملی که ظرف مدت شـش مـاه از تاریـخ الزم االجرا 
شـدن ایـن قانون بـه تصویـب وزیر امـور اقتصـادی و دارایی 

می شـود. پرداخـت  می رسـد، 
تبصـره 1- سـازمان مکلـف اسـت ترتیبـی اتخـاذ کنـد کـه 
مصرف کننـدگان نهائـی کـه از فروشـندگان مجهـز بـه پایانه 
خریـد  بانکـی  پرداخـت   شـبکه  طریـق  از  و  فروشـگاهی 
می کننـد، در صـورت تمایـل بتواننـد صورتحسـاب های خرید 

خـود و جوایـز تعلـق گرفتـه را مشـاهده کننـد.
تبصـره 3- سـازمان موظـف اسـت ترتیبـی اتخـاذ کنـد کـه 
مصرف کننـدگان نهائـی بتواننـد از اصالت صورتحسـاب های 

صـادر شـده توسـط فروشـندگان اطمینـان حاصـل کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت تبصره 2 ایـن ماده نیـاز به رأی دوسـوم 
نماینـدگان داشـت و نماینـدگان بـا 156 رأی موافـق، و 47 
رأی مخالـف و 6 رأی ممتنـع بـا این تبصـره موافقت نکردند.

کـه  شـد  مطـرح  تبصـره  ایـن  حـذف  پیشـنهاد  ادامـه  در 
نماینـدگان بـا 71 رأی موافـق، 124 رأی مخالـف و 5 رأی 

ممتنـع بـا حـذف ایـن تبصـره نیـز مخالفـت کردنـد.
در نهایـت ایـن تبصـره بـا نظـر دکتر علـی الریجانـی رئیس 

مجلـس بـرای اصـالح بـه کمیسـیون مربوطه ارجاع شـد.
بر اسـاس تبصـره 2 مـاده 18 الیحـه مذکور؛ جوایـز موضوع 

ایـن مـاده از شـمول مالیات معاف اسـت.

مشوق جدید مالیاتی برای مصرف کنندگان

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

در شـرایط فعلـی، نزدیـک بـه 50 درصـد از کفش هـا به ویـژه 
بـه صـورت قاچـاق وارد کشـور می شـود . کفش هـای ورزشـی 

 در همیـن رابطـه عضـو هیئت مدیـره جامعه صنعـت کفش ایران 
گفـت: صنعـت کفـش کشـور ظرفیـت تولیـد 400 میلیـون جفت 
کفـش را دارد و نیـازی بـه واردات نیسـت ولـی در حـال حاضـر 
حـدود 50 درصـد از کفش هـا بـه خصـوص کفش هـای ورزشـی 
بـه صـورت قاچـاق و از مبـادی غیررسـمی وارد کشـور می شـود .

 علـی لشـگری اظهـار کـرد: صنعت کفـش در ایـران بـا نام های 
پـرآوازه کفـش ملـی و . . . گـره خـورده اسـت . کارخانه هایـی کـه 
یـک روزی محصـوالت خـود را بـه اروپـای شـرقی و شـوروی 
صـادر می کردنـد امـا اکنـون بـا واگـذاری بـه بخـش دولتـی از 

تولیدکنندگـی دور و تبدیـل بـه توزیع کننـده شـدند .
 عضـو هیئـت مدیـره جامعـه صنعـت کفـش ایـران  ادامـه داد: 
می توان بسـته های تشـویقی در حوزه اشـتغال بـرای کارآفرینان و 

فعـاالن اقتصـادی ایجـاد کرد . 
اخیـراً وزارت کار مباحثـی را مطـرح کـرد کـه اگـر نیروی هـای 
تحصیلکرده اسـتخدام کنید سـهم بیمه کارفرمـا را دولت پرداخت 
می کنـد؛ ایـن مـورد می تواند یکـی از عوامـل افزایش اشـتغال در 
کشـور باشـد و در اصـل باید مکانیسـم هایی طراحی شـود که آن 
مکانیسـم ها به جذب نیروی انسـانی و اشـتغال بیشـتر کمک کند 

قاچاق ۵۰ درصدی کفش به کشور
و تولیـد در کشـور جان تـازه ای بگیرد .   

تشـویقی  مسـائل  بـا  می تـوان  کفـش،  در صنعـت  افـزود:  وی 
شـرط هایی گذاشـت کـه اگـر تولیدکننـدگان، تولیـد را افزایـش 
دهنـد و جـذب نیرو داشـته باشـند، از مالیـات ارزش افـزوده معاف 
خواهنـد شـد و یـا اینکه پنج سـال معافیت مـدت دار در نظر گرفته 
شـود، می توانـد بـه ارتقـای تولید کمک کنـد و یا در بحـث تامین 
اجتماعـی در بحث اشـتغال به میزانی که اشـتغال انجام می شـود، 
در سـال های اول دولـت می توانـد یـک سـهمی را بـه عنـوان 

کمـک در اختیـار کارآفرینـان قـرار دهد .
 لشـگری در خصـوص واردات در حـوزه صنعـت کفـش، تصریـح 
کـرد: در حـوزه کفش بیـش از واردات، قاچاق وجـود دارد . البته در 
گذشـته میـزان قاچـاق بیشـتر و واردات رسـمی کمتر بـود . اما در 
حـال حاضـر بـه دلیل شـرایطی که دولت بـه وجـود آورده و عظم 
جـدی کـه برای مبـارزه با قاچـاق وجـود دارد، میـل واردکنندگان 
بـه سـمت واردات رسـمی  افزایـش یافتـه و جهت گیـری واردات 

رسـمی ما نسـبت بـه قاچـاق تغییر کرده اسـت .
 عضـو هیئـت مدیـره جامعـه صنعـت کفـش ایـران  گفـت: در 
سـال های 92 و 93 ، 500 میلیون دالر واردات کفش داشـتیم که 
در سـال های اخیـر بـه دلیـل افزایـش نـرخ دالر واردات کفش به 

200 میلیـون دالر کاهـش یافته اسـت .

برنامه ریـزی منظمـی باید پیگیری شـود.
 وی افـزود: در برخـی مناطق آزاد به اقتضای شـرایط باید اقدامات 

متناسـب با آن بـرای مبارزه با قاچـاق کاال صورت گیرد.
بـه گفتـه  سـخنگوی سـتاد مرکزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، 
در برخـی مناطـق آزاد تجـاری، فاصلـه فیزیکی و مشـخصی بین 
سـرزمین اصلـی و منطقـه آزاد وجـود نـدارد، مانند مناطـق آزاد در 
شـمال کشـور شـامل منطقـه آزاد ارس و انزلـی کـه بـه ویـژه در 
منطقـه آزاد انزلـی هیـچ گونـه مـرز مشـخصی بین منطقـه آزاد و 
سـرزمین اصلـی وجود نـدارد و به سـختی می توان تشـخیص داد 
کـه شـهروندی که یـک کاال از منطقـه آزاد خریداری کرده اسـت 
و وارد منطقـه اصلـی می شـود، آیا برای مصرف شـخصی اسـت و 
یـا تجـارت و قاچاق اسـت؟ و همچنیـن کاالهای خریداری شـده، 
چگونـه باید به عنوان کاالی همراه مسـافر تشـخیص داده شـود، 
بنابـر ایـن طرح های مقابلـه با قاچـاق کاال از مناطـق آزاد با توجه 

بـه اقتضای هـر منطقه بـا هم فـرق دارد.

سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق : 

حجم قاچاق پوشاک 2/4 میلیارد دالر برآورد شد
دهقانی نیـا تأکیـد کـرد: اولیـن موضـوع در مناطـق آزاد تجـاری 
سیاسـت گذاری و اسـتنادات تجـاری اسـت اواًل باید هـدف قاچاق 
در مناطق آزاد مشـخص شـود، ثانیًا  مهمترین کاالی قاچاق شامل 
سـوخت بـه میـزان 11/5 میلیون لیتـر در روز و پوشـاک به میزان 
2/4 میلیـارد دالر صـورت می گیـرد. وی در مـورد ارزش سـوخت 
قاچاق شـده از کشـور که بـه صورت قاچـاق خارج می شـود، گفت: 
اگـر طبـق نرخ فـوب خلیج فارس هر لیتر سـوخت را 50 سـنت در 
نظـر بگیریـم، هـر روز 5/5 تـا 6 میلیون دالر حامل هـای انرژی از 

کشـور به خـارج قاچاق می شـود.
 دهقانی نیـا سـومین کاالی مهـم قاچاقـی را لـوازم خانگـی حجیم 

ماننـد یخچـال فریـزر، تلویزیـون و لوازم خانگی دانسـت.
 بـه گفته سـخنگوی سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، 
و  انـرژی  اول حاملهـای  از کشـور،  قاچـاق کاالی خروجـی  در 
فرآورده هـای نفـت و گاز قـرار دارد و سـپس قاچـاق دام بـه خارج 

کشـور صـورت می گیـرد.
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صادرات نساجی 4۰ درصد افزایش یافت

مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت بـا اشـاره بـه رشـد 2 درصـد تولیـد و 40 درصـد صـادرات 
نسـاجی بـه خـارج از کشـور در سـال 1397 گفـت: هـم اکنـون 
هفـت هـزار و 900 واحـد نسـاجی بـا 260 هـزار نفـر در این بخش 
از صنعـت کشـور فعالیـت دارد . افسـانه محرابی در مراسـم افتتاحیه 
دومیـن نمایشـگاه تخصصـی منسـوجات خانگـی و آیین گشـایش 
سـومین نمایشـگاه تخصصـی فـرش ماشـینی و موکت اسـتان یزد 
گفـت: دولـت مصمـم اسـت در ایـن ارتبـاط کسـب و کار را بـرای 

تولیدکننـدگان همـوار و روان تـر کنـد . 
بـه گـزارش ایرنـا ،وی بـا بیـان اینکـه نسـاجی در شـرایط سـخت 
اقتصـادی خیلی از کشـورها را نجـات داد، افزود: با توجه به اشـتغال 
بـاالی ایـن صنعـت و ارزآوری آن مـی تواند در این شـرایط سـخت 
کشـور در کاهش تبعـات اجتماعی و ایجاد اشـتغال تأثیرگذار باشـد. 
مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی وزارت صنعـت بـا اشـاره بـه برخی 
مشـکالت ایـن صنعت و اتخـاذ تصمیم برای حل آنهـا تصریح کرد: 
بـرای حـل این مشـکالت مقرر شـد بـا همـکاری پنج کمیسـیون 

مجلـس، راه حـل این مشـکالت بـه شـکل قانونی تدوین شـود. 
محرابـی ادامـه داد: در شـرایط ممنوعیـت ورود برخـی کاالهـا بـه 
کشـور، فرصـت خوبـی بـرای تولیـد کننـدگان داخلی فراهم شـده 
اسـت و بـا وجود مشـکالت ، آمـار صادرات و تولیدات کشـور رشـد 

خوبی داشـته اسـت. 
وی تأمیـن مـواد اولیـه را الزمه رشـد بیشـتر تولیـد و صـادرات این 
بخـش از صنعت کشـور عنوان کرد و گفت: تصمیمـات خوبی برای 
تأمیـن مـواد در قالـب تفاهـم نامه بـه ارزش 21 هزار میلیـارد تومان 
گرفتـه شـد تا هم سـرمایه در گـردش ، هم طرح های توسـعه ای و 

هـم طرح های بـاالی 60 درصد پیشـرفت نهایی شـود. 
مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی وزارت صمت یادآور شـد: قـرار بود 
دسـتورالعمل تفاهـم نامـه که نـرخ سـود آن در مناطق محـروم 12 
درصد و در مناطق توسـعه یافته 14 درصد اسـت، امروز ابالغ شـود. 
محرابـی افـزود: امـروز بحـث بـدون انتقـال ارز بـه عنـوان یکـی از 
مشـکالت تولیدکنندگان مطرح اسـت که تا 300 میلیون دالر برای 
تأمیـن مـواد اولیه مجـوز داریـم هرچند کـه نظر وزیر صنعـت 500 

میلیـون دالر اسـت.  وی خبـر خـوش دیگر را مربـوط به تخصیص 
منابـع قابـل توجـه بـرای صنعـت نسـاجی و پوشـاک اعالم کـرد و 
اظهـار داشـت: 1.1 میلیـارد دالر ارزش کاالهـای وارداتـی نهایـی 
صنعت نسـاجی و پوشـاک و 100 میلیـون دالر مصنوعات به چرمی 
تعلـق گرفتـه در حـدوده ده درصـد و از مجموع 10 میلیـارد دالر کل 

صنایع را شـامل می شـود. 
وی اظهـار امیـدواری تـا از ایـن طریق ،به طرح های توسـعه ای این 
صنعت که بخشـی از امکانات آنها به دلیل مسـائل ارزی با مشـکل 
مواجـه شـده بـود، کمـک شـود و امیدواریم بـا وجودی کـه صندوق 
بیـن المللـی پول ، شـرایط سـال آینده کشـور را سـخت پیش بینی 
کـرده اسـت بـا اعتمـاد به نفـس ، نتیجـه مثبـت و متفاوتی بـا این 

پیـش بینی هـا را در ایران رقـم بزنیم. 
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت یـزد هم در این مراسـم با 
اشـاره بـه رتبه دوم یـزد با تولیـد 27 درصد محصـوالت این صنعت 
در کشـور خاطرنشـان کـرد: هـم اکنـون 662 واحد نسـاجی اسـتان 
دارای پروانـه بهـره برداری اسـت، اگر صنوف مرتبـط را به آن اضافه 

کنیـم به چهـار هـزار و 309 واحد می رسـد. 
محمدرضـا علمدار یزدی اظهارداشـت : هم اکنون سـه هـزار و 290 
واحـد تولیـدی دارای پروانه در اسـتان فعال اسـت که زمینه اشـتغال 

بیـش از 100 هـزار نفـر را فراهم کرده اسـت. 
وی افـزود: یکهـزار طـرح نیمـه تمـام با پیشـرفت بـاالی 60 درصد 
در اسـتان وجـود دارد کـه بـا راه انـدازی آنها 30 هزار فرصت شـغلی 
جدیـد ایجـاد مـی شـود.  رئیس سـازمان صنعـت یزد تصریـح کرد: 
رتبـه اول صـدور جـواز تأسـیس و رتبـه اول صـدور معافیت گمرکی 
مربـوط بـه این اسـتان اسـت که بـا این معافیـت ها ، روزانه هشـت 

میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری جدید در یزد ایجاد شـده اسـت. 
علمـدار یـزدی از کسـب رتبه اول پروانـه بهره برداری معـدن و رتبه 
اول صـدور گواهی کشـف معـدن خبر داد و گفت: با توجه به کسـب 
این رتبه ها ، این سـازمان در سـال 96 رتبه برتر را در میان اسـتانها 
کسـب کـرد.  وی بـا بیـان اینکـه فعالیت نسـاجی صنعتـی در ایران 
از سـال 1304 آغـاز شـد، اظهـار داشـت: در یـزد هم از همـان زمان 
فعالیـت نسـاجی صنعتی آغاز شـد، امـروز این اسـتان از پیشـگامان 

آکادمـی و صنعتـی این بخش محسـوب می شـود. 
محرابـی در سـفر یـک روزه بـه یزد بـا همراهی نماینـدگان انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران و انجمـن نسـاجی یـزد و جمعـی از فعالیـن 
صنعـت نسـاجی از چنـد واحـد صنعتـی از جملـه واحد نقشـین یزد 
در بخش هـای رنگـرزی، تکمیـل و چـاپ پارچه پنبه ای بـا 170 نفر 

اشـتغال، یزدبـاف بـا 815 نفر اشـتغال بازدیـد کرد. 
بـر پایـه اعـالم اداره کل تأمین اجتماعـی یزد، 160 واحد نسـاجی در 
اسـتان فعال اسـت کـه حـدود 23 هزار نفـر در این واحدها مشـغول 
کارنـد و در واقـع 27درصد سـهم اشـتغال یزد مربـوط به این صنعت 
اسـت و 100 درصـد روفرشـی و ترمـه و 80 درصد رومبلـی ایران در 

اسـتان یزد تولید می شـود.

 فرشاد مقیمی  در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل 
که در سالن جلسات شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار 
کرد: 5 استان در سطح کشور به عنوان پایلوت در خصوص توسعه 
صنایع پوشاک روستایی قرار گرفته اند که استان اردبیل نیز یکی از 
این پنج استان بوده و در سفر رئیس جمهور به این استان از این طرح 
رونمایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: توسعه 
صنایع پوشاک جزو اولویت های اصلی در کشور است؛ به طوری که 
پوشاک یکی از 1396 قلم کاالیی است که واردات آنها ممنوع است 
و با توجه به اینکه ظرفیت های خالی بسیار زیادی در استان اردبیل 
در حوزه پوشاک وجود دارد که باید از آن استفاده بهینه شده و در 
توسعه پوشاک و عدم وابستگی به خارج بهره برد، از همین رو در 
صدد مهیا کردن زمینه توسعه پوشاک در کشور هستیم. معاون امور 
صنایع وزارت صنعت تشریح کرد: از هفته گذشته ثبت سفارش ها 
برای واردات مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی در اختیار استان ها قرار 
گرفته و در کنار آن، واردات بیش از 3400 تعرفه اعم از مواد اولیه، 
ماشین آالت و تجهیزات بدون نیاز به ثبت سفارش در مناطق آزاد و 

مناطق ویژه اقتصادی انجام می گیرد. 
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به ظرفیت های استان اردبیل 
در حوزه صنایع تبدیلی بیان کرد: یکی از مزیت های اصلی استان 
اردبیل، پتانسیل های موجود در این استان برای توسعه صنایع تبدیلی 
است که در این حوزه نیز ظرفیت های خالی و بالاقدام وجود دارد 
که باید به صورت ویژه دنبال شود.  وی عنوان کرد: رصد تولید 
هدف اصلی ما است و انتظار داریم اگر واحدهای تولیدی و صنعتی 
مشکالتی در بخش های مختلف تولیدات خود دارند، پیش بینی های 
خود را انجام داده و قبل از اینکه به مرحله بحرانی برسد، درصدد رفع 
آن برآییم. مقیمی گفت: واحدهای تولیدی که پروانه بهره برداری 
نباید از سهمیه پتروشیمی  اما به حالت تعطیل درآمده اند،   داشته 
پروانه  تولیدی،  واحدهای  این  شناسایی  با  باید  و  کنند  استفاده 
بهره برداری آنها به حالت تعلیق درآمده و سهمیه پتروشیمی آنها قطع 

شده و در اختیار واحدهای تولیدی فعال قرار گیرد.

 استان اردبیل پایلوت توسعه صنعت 
پوشاک کشور می شود

ترخیص کاال در کمتر از 3 روز 
مدیـرکل مرکـز واردات گمـرک ضمـن تاکیـد بـر اینکـه 95 درصد 
کاالهایـی کـه اظهـار می شـوند در کمتـر از سـه روز از گمـرک 
ترخیـص می شـوند، وعـده داد که تا پایان سـال و سـال آینـده روال 
خـروج کاال از گمـرک تسـهیل می شـود و بـا کاهش نـرخ دالر نیز 

مشـکالت تخصیـص ارز در حـال برطرف شـدن اسـت . 
علـی معقولی با بیان اینکه انباشـت کاال نداریم، اظهار کرد: بخشـی 
از کاالهـا کـه ثبت سـفارش و وارد بنادر شـده در انتظار تخصیص و 

تامین ارز اسـت و بخشـی دیگر امکان ثبت سـفارش ندارند . 
او بـا بیـان اینکـه هیـچ مشـکلی بـرای تخصیـص و تامیـن ارز در 
گمـرک بـرای مـوارد مربـوط به خـط تولید کـه در تامیـن کاالهای 
اساسـی مجوزهـای مربوطـه گرفته شـده وجود نـدارد، گفـت: برای 

خدمـات تولیـدی هم مشـکالت برطرف شـده و هیچ واحـد تولیدی 
نیسـت کـه 70 درصـد کاال بـدون کد رهگیـری بانک داده نشـود . 

معقولـی اضافـه کرد: برای انتهای سـال و سـال آینده نیـز طرح های 
جدیـدی داریـم تـا روال خـروج کاال از گمـرک تسـهیل شـود که با 
کاهـش نرخ دالر و ارز هم مشـکالت تخصیـص ارز در حال برطرف 

شـدن است . 
او بـا بیـان اینکه تالطمات ارزی و سیاسـت ها بسـیاری از گزینه ها را 
متغیـر کرده اسـت، گفـت: افزایش و کاهش نـرخ ارز تاثیرات عمیقی 
می گـذارد کـه سـازمان ها بـه همـان نسـبت باید خـود را با شـرایط 
تطبیـق دهنـد . بـا ایـن حـال بـاالی 95 درصد کاالهـا زیر سـه روز 

ترخیـص می شـود و مشـکالت در حال برطرف شـدن اسـت . 

جناب آقای دكتر علیمردان شیبانی
عضو محترم هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

احتراماً انتصاب حضرتعالی به عنوان عضو ثابت )به نمایندگی از 
با  ایران( جهت حضور در جلسات مرتبط  انجمن صنایع نساجی 
و  نموده  عرض  تبریک  را  پتروشیمی  مواد  بازار  تنظیم  کارگروه 
امیدواریم نمایندگی موثر حضرتعالی در این کارگروه، بتواند منشاء 

خیر و توفیقات بیشتر برای صنایع نساجی در این خصوص باشد.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

اناهلل و انا الیه راجعون
نساجی  صنعت  پیشکسوت  درگذشت  بدینوسیله  احتراماً 
جناب آقای حاج سیدحسن قزوینی را به همکاران و 
خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم 
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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